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PRECATÓRIOS ALIMENTARES E DE PEQUENO VALOR

Marcos Tadeu Napoleão de Souza

I – A ORIGEM DO ESTUDO

O presente estudo responde à demanda do ilustre Deputado Osmar
Serraglio a esta Consultoria Legislativa no sentido de examinar os pontos destacados em
correspondência encaminhada pelo Sr. Harry Takahide Daijó, do Estado do Paraná, que trata do
pagamento de precatórios pelo Poder Público, um tema de recorrente interesse que ele gostaria
que fosse uma vez mais debatido no Congresso Nacional.

De plano, registramos os pontos destacados pelo Sr. Harry Takahide,
para, em seguida, tecer considerações sobre o processo de gestão e de pagamento de precatórios
pelo Poder Público. São os seguintes:

“1 – Tenho acompanhado muitas ações cíveis e criminais contra o executivo
municipal, pelo não pagamento ou atraso na liquidação de precatórios, principalmente
os trabalhistas considerados alimentares. (fui e estou sendo réu em vários processos).

2 – Não obstante a necessidade de cumprimento da decisão judicial, as
secretarias da fazenda municipais, muitas vezes não as fazem, que acabam
incriminando o Prefeito (que só vai saber depois).

3 – Sugestão – Como no TRF4 e acredito em outros TRFs, o pleito uma vez
transformado em precatório, inclui-se no orçamento e o TRF que efetua o pagamento,
com os recursos da União.

4 – No caso dos Municípios – poder-se-ia destacar do FPM e do
FPMICMS um % sobre a receita para provisionamento e cumprimento dos
precatórios alimentares/outros, que após a conferência do executivo municipal, seria
autorizado o repasse direto ao Judiciário da Comarca, que dentro do orçamento
previsto efetuaria o pagamento, (a previsibilidade do percentual poderia ser a da folha
de pagamento, pex, 2% da folha – não incidindo sobre os limites constitucionais).”

Na leitura dos pontos destacados acima, não ficou muito claro se o
missivista estava referindo-se a precatórios trabalhistas, considerados de natureza alimentar, de grande
valor ou de pequeno valor. Estamos entendendo que ele estava referindo-se aos precatórios
alimentares de grande e pequeno valor, que são, geralmente, em maior número, em relação
àqueles de outra natureza.

Dada a complexidade do tema, procuramos apresentar o pensamento
dominante entre os principais especialistas, bem como o que esclarecem as autoridades do
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Judiciário. Com este objetivo, selecionamos as contribuições que nos pareceram mais pertinentes,
e que, de alguma forma, poderiam ajudar na compreensão do processo de pagamento de
precatórios pela Fazenda Pública, especialmente dos legalmente enquadrados como alimentares,
ou, ainda, como de pequeno valor, independentemente de sua natureza.

II – PRECATÓRIOS: TEMA ANTIGO, PROBLEMA RECORRENTE 

“Words or laws pay no debts”1

A expressão em inglês acima (“palavras e leis não pagam dívidas”), de
Shakespeare, foi adaptada por nós com o acréscimo do vocábulo “laws”, dada a estreita relação
com o tema em tela. A dívida pública passiva associada a precatórios é um fenômeno antigo e
recorrente entre nós, e seu volume é expressivo nas três esferas de governo. É ingenuidade de
muitos pensar, pois, que o problema se resolve apenas pelo lado normativo, ainda que o tema
tenha merecido, historicamente, abrigo no texto constitucional.

A expressão a que nos referimos foi, na verdade, utilizada em seu formato
original pelos Drs. Carlos Miguel Aidar, Presidente da OAB/SP, e Felippo Scolari Neto,
Presidente do Movimento dos Advogados em Defesa dos Credores Alimentares do Poder
Público – MADECA, em ofício dirigido ao Dr. Cláudio Ferraz de Alvarenga, Relator das Contas
(TCE) do governo paulista de 2003, para denunciar “situação assaz desoladora”, associada ao não
pagamento pelo Estado de precatórios de natureza alimentar referentes aos exercícios de 1998 a
2003. Não se pretende, com isto, desconhecer o esforço do Governo do Estado de São Paulo em
buscar soluções duradouras para o pagamento de precatórios. O que se quer salientar é que
estamos diante de um problema complexo, que atinge, inclusive, o Estado mais próspero do País,
cujo governo tem o reconhecimento de todos no equilíbrio de suas finanças internas.

Como é de domínio público, os bens públicos são impenhoráveis, em
especial os de uso comum, tendo as pessoas jurídicas de Direito Público contra si apenas a
execução por meio do instituto do precatório.

Valendo-nos do magistério do Professor de Direito Processual do
Trabalho, do Curso de Pós-Graduação em Direito da Empresa da PUC-MG, Márcio Ribeiro do
Valle, Presidente do TRT da 3ª Região (MG), enquanto o devedor comum responde com seu
patrimônio, por seus débitos, “a Fazenda Pública, em razão do princípio da continuidade do serviço público e da
indispensabilidade da ação do Estado, beneficia-se da impenhorabilidade atinente a seus bens.”2

As dificuldades impostas aos credores privados para o recebimento de
precatórios parecem ser uma herança antiga, justificando-se o generalizado pessimismo em
                                                          
1 Expressão adaptada de Shakespeare, em Trólio e Cressida, Ato III.
2 VALLE, Márcio Ribeiro. In Site do TRT de Minas Gerais. Artigo:  “Execução dos Créditos Trabalhistas de
Pequeno Valor contra a Fazenda Pública. Desnecessidade De Precatório”.



5

relação à real eficácia daquele instituto. O precatório é visto como um injustificável privilégio
estatal, configurando-se em engenhosa medida tendente a “administrativizar aquilo que é judicial através da
invasão de competência do Executivo na seara do Poder Judiciário”, no dizer do Professor José Adelmy Acioli,
da Universidade Federal de Alagoas. O instituto é mais um resquício da época colonial, não muito
comum no direito comparado, no testemunho do Mestre alagoano, agravado, ao longo do tempo,
arriscamos acrescentar, por administrações, no passado, com pouco apego pelo cumprimento de
contratos e obrigações, que sempre transferiram aos sucessores a ingrata tarefa de honrar tais
compromissos.3

Os desatinos do passado nessa área tendem a se arrefecer com a
consolidação e a internalização progressiva dos preceitos e regras de austeridade fiscal na gestão
da coisa pública, principalmente a partir da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF. Entre outros
avanços, a LRF, no § 7º de seu art. 30, cuidou de incluir no montante da dívida fundada os
precatórios vencidos, que tinham sido incluidos no orçamento, como dispõe o art. 100 da Carta
Política, e que não foram pagos no exercício correspondente, de sorte que os seus valores passem
a evidenciar a real situação dos passivos públicos.4

Há de se reconhecer, do ponto de vista da transparência fiscal, que o ideal
seria incluir no montante da dívida pública fundada os valores da dívida líquida e certa com
obrigações transitadas em julgado, associadas a precatórios judiciários a qualquer título. Assim
como ocorre com o estoque da dívida ativa de natureza tributária, o estoque de dívidas com
precatórios não está devidamente contabilizado. Tal fato dificulta ainda mais o adequado
tratamento de ambos os estoques, os quais poderiam ser objeto de soluções mais criativas e
combinadas de modo sincronizado, geralmente atreladas ao mercado de títulos.

Resta mesmo um longo caminho a percorrer, o que não significa que
pouco se avançou, como se verá ao longo deste estudo.

Vale registrar interessante incursão histórica feita pelo Professor José
Adelmy Acioli, já citado, sobre tais passivos públicos. Segundo ele, “na vigência das Ordenações
Manuelinas e Filipinas, a execução contra a Fazenda Pública se processava da mesma forma que contra o particular,
sobretudo quanto à penhora dos bens, excetuando-se os edifícios públicos tidos como impenhoráveis, com vistas à segurança da
execução, sendo a dívida cobrada administrativa e judicialmente. Pela Lei de 27 de julho de 1582, foram instituídos os
primeiros privilégios, tornando impenhoráveis os bens dos fidalgos, cavalheiros e desembargadores, no atinente a armas, livros,
vestidos, etc. A Lei de 11 de outubro de 1723 tornou absolutamente impenhoráveis os ofícios públicos. A Lei de 17 de
janeiro de 1766 tornou impenhoráveis os ordenados dos juízes e os emolumentos dos oficiais de justiça. A impossibilidade de
penhora relativa aos bens públicos de um modo geral, no entanto, remonta à Consolidação do Conselheiro Antônio Joaquim

                                                          
3 ACIOLI, José Adelmy. Artigo: “O Regime dos Precatórios Trabalhistas sob o Pálio da EC n.º 30/2000”. In Site
do Tribunal Regional da 19ª Região.
4 LRF - Art. 30, § 7o Os precatórios judiciais não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido
incluídos integram a dívida consolidada, para fins de aplicação dos limites.”
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Ribas (séc. XIX), nada obstante esse diploma legal ter sido omisso no que diz respeito à forma pela qual se realizaria a
execução contra a Fazenda Pública.

Em face desses privilégios averiguados, máxime o da impenhorabilidade dos bens
públicos, suscitando a necessidade de uma execução diferenciada em relação à Fazenda Pública, surgiu a idéia
embrionária do precatório sob a denominação de precatória de venia, que consistia basicamente num pedido de
permissão feito por cortesia em face da consideração e respeito ao chefe do outro poder, para proceder a penhora em
dinheiro público, sendo o legislado pela primeira vez através do Decreto 3.084, de 05 de novembro de 1898.

A Constituição de 1934, em seu art. 182, o erigiu à categoria constitucional, prevendo-
o para os créditos relativos à fazenda federal, sendo omissa quanto aos referentes aos estaduais e municipais, sendo
que o privilégio somente foi estendido a esses erários, por intermédio da Constituição de 1946.5”

A Carta Política de 1967 passou a disciplinar o pagamento de precatórios
por parte da Fazenda Pública, nas três esferas de governo, em moldes próximos ao concebido
hoje na Constituição de 1988, bem como nas três oportunidades em que a matéria foi tratada pelo
Congresso Nacional, por ocasião da promulgação das Emendas nos 20, de 1998, 30, de 2000, e 37,
de 2002.

Queremos crer, salvo melhor juízo, que o abrigo constitucional dado ao
pagamento dos precatórios acabou sendo um inegável avanço, ainda que incompleto, no que diz
respeito à responsabilização dos agentes públicos por tais encargos, ainda que incompleto, como
todos estamos de acordo.

III – OS PRECATÓRIOS E SEU ORDENAMENTO LEGAL

O pagamento de precatórios nas três esferas políticas de governo, como é
de ciência ampla, foi regulado originalmente pelo art. 100 da Constituição de 1988.

Ali ficou estabelecido que à exceção dos créditos de natureza alimentícia,
os pagamentos devidos pela Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, em virtude de sentença
judiciária, devem obedecer a ordem cronológica de apresentação dos precatórios, à conta dos
créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e
nos créditos adicionais abertos para este fim.

O orçamento das entidades de direito público deverá prever verba
necessária ao pagamento dos precatórios judiciários, apresentados até 1º de julho, fazendo-se o
pagamento até o final do exercício seguinte. Ademais, os créditos orçamentários serão
consignados ao Poder Judiciário, recolhendo-se as importâncias respectivas à repartição
competente, cabendo ao Presidente do Tribunal que proferir a decisão exeqüenda determinar o
pagamento, segundo as possibilidades do depósito, e autorizar, a requerimento do credor e
                                                          
5\ ACIOLI, José Adelmy. Op. Cit. nota 2



7

exclusivamente para o caso de preterimento de seu direito de precedência, o seqüestro da quantia
necessária à satisfação do débito.

O art. 33 do ADCT parcelou o pagamento dos precatórios, ressalvados os
de natureza alimentar, pendentes até a data da promulgação da Constituição, incluído o
remanescente de juros e correção monetária, com atualização, em prestações anuais, iguais e
sucessivas, no prazo máximo de oito anos, a partir de 1º de julho de 1989, por decisão editada
pelo Poder Executivo até cento e oitenta dias da promulgação da Constituição.

Para tanto, foi permitido às entidades devedoras a emissão, em cada ano,
no exato montante do dispêndio, títulos de dívida pública não computáveis para efeito do limite
global de endividamento.”6

A Carta de 1988 traçou os procedimentos básicos para a cobrança e a
execução dos créditos de terceiros com a Fazenda Pública, procurando conciliar o aparentemente
inconciliável interesse das partes em litígio.

O pagamento de precatórios se tornou impessoal, eliminando brechas
para eventuais favorecimentos clientelísticos, por meio do impedimento à identificação dos
beneficiários e com a consignação dos créditos orçamentários ao Judiciário, a quem cabe a
liberação do pagamento. Confirmou o respeito à ordem cronológica dos precatórios, acenando
ainda para a possibilidade de seqüestro, se requerido pelo interessado, mas somente nos casos de
preterimento. Diga-se de passagem, diante de dúvidas a respeito do objeto efetivo do referido
seqüestro, inclusive em instâncias inferiores, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da
ADIn n.º 1.662, deliberou terminativamente ser impossível nova modalidade de seqüestro, além
da estipulada pelo legislador constitucional.

Reduziu-se o grau de imprevisibilidade dos compromissos públicos
futuros (expressivos) nessa área, ao estabelecer a obrigatoriedade (e não faculdade) de inclusão no
orçamento de todos os créditos requisitados até 1º de julho, fazendo-se o respectivo pagamento
até o final do exercício seguinte, por meio da consignação dos valores ao Judiciário, em
consonância com os dispositivos constitucionais que regulam a atividade orçamentária no âmbito
da administração pública.7

Como bem observou o Professor Márcio Ribeiro Valle, já citado,
reconhecendo a prudência do constituinte originário em relação ao último ponto, “como, doutro tanto,
o administrador público fica preso às normas orçamentárias (que fazem a previsão da receita e a fixação da despesa), o mesmo
não pode realizar despesas de inopino, pois tal só seria possível com novas tributações, em sacrifício para a comunidade. Logo,

                                                          
6 A permissão de usar os títulos da dívida pública no mencionado parcelamento do pagamento de precatórios
acabou servindo de veículo para o “Escândalo dos Precatórios”, com emissões de títulos para finalidade
distinta da estabelecida no art. 33 do ADCT.
7 VALLE, Márcio Ribeiro. Op. Cit. nota 1.
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se a requisição do valor do precatório ocorreu depois de 1º de julho, o seu valor não irá para o orçamento do ano seguinte. Na
verdade, o precatório será atualizado no 1º de julho do ano vindouro e inserido no orçamento do ano subseqüente.8

Havia o entendimento de que a expressão do início do caput do art. 100 da
Constituição Federal – "à exceção dos créditos de natureza alimentícia" – dispensaria a expedição de
precatórios em dívidas dessa espécie, o que refletiria positivamente na simplificação dos
procedimentos de cobrança judicial dos créditos privados contra a Fazenda Pública,
especialmente nas ações ajuizadas na Justiça do Trabalho, ligadas a passivos públicos de natureza
salarial. Tal interpretação acabou por não prosperar durante algum tempo em função do acórdão
proferido pelo STF (RE 186.481.-8/SP), segundo o qual o instituto do precatório aplicava-se
indistintamente à cobrança de créditos de natureza alimentar, decisão, por sinal, pouco coerente
com as necessidades que a obrigação alimentar tende a satisfazer. O acórdão estabeleceu que o
dispositivo constitucional permitia apenas a exclusão destes créditos da ordem cronológica geral
de apresentação dos precatórios, criando-se uma rotina própria para o seu pagamento.9

Disssemos que a decisão do STF causou um mal estar por algum tempo,
porque a Emenda Constitucional nº 20/98, que se constituiu na primeira geração da reforma
previdenciária, deu algum alento à corrente doutrinária que defendia um rito especial e um
tratamento simplificado para o pagamento de obrigações de natureza alimentar ao excluir
expressamente a necessidade de expedição de precatórios para dívidas de pequeno valor,
introduzindo no art. 100 da Constituição Federal o seguinte parágrafo 3º:10

“§ 3° O disposto no caput deste artigo, relativamente à expedição de
precatórios, não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em lei como de
pequeno valor que a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal deva fazer em virtude
de sentença judicial transitada em julgado."11

Ficou, a partir daí, dispensada a necessidade de expedição de precatórios
para dívidas de pequeno valor nas Fazendas Públicas Federal, Estadual, Distrital ou Municipal,
assim definidas em lei. Durante algum tempo, no entanto, havia quem entendesse que o
atendimento das decisões judiciais transitadas em julgado relacionadas ao pagamento pela
Fazenda Pública de obrigações de pequeno valor poderia resultar em quebra da ordem
cronológica a que o pagamento de precatórios deveria obedecer.

Este entendimento foi afastado mais tarde pela decisão do Tribunal
Superior do Trabalho, ao acatar o parecer do Ministro Gelson de Azevedo, relator de um recurso

                                                          
8 VALLE, Márcio Ribeiro. Op. Cit. nota 1.
9 ACIOLI, José Adelmy. Op. Cit. nota 2.
10LEMOS, Bruno Espiñeira. Precatório: Trajetória e Desvirtuamento de um Instituto – Necessidade de Novos
Paradigmas. Sérgio Antonio Fabri Editor: Porto Alegre. 2004. p. 42-44.
11 A Emenda Constitucional nº 30/00  manteve o texto do § 3º do art. 100, incluindo apenas a Fazenda Distrital
no contexto abrangido pelo dispositivo.
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ordinário interposto junto ao TST (ROAG 603/97) contra pronunciamento anterior do TRT/PR,
do qual tomamos a liberdade de destacar os pontos abaixo:

“A tese nela consignada encontra-se em consonância com a previsão contida no
§ 3º do art. 100 da Constituição Federal, segundo a qual a exigência de expedição de
precatório ‘não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em lei como de
pequeno valor que a Fazenda Federal, Estadual, Distrital ou Municipal deva fazer
em virtude de sentença judicial transitada em julgado.

Assim, se as obrigações definidas como de pequeno valor estão excepcionadas
da formalidade do pagamento mediante precatório, a precedência quanto à sua
satisfação, em relação àquelas outras que exijam tal procedimento, não importa em
preterição da ordem cronológica de pagamento.” 12

Voltaremos ao assunto nos comentários sobre o teor da Resolução nº 373,
de 25 de maio de 2004, do Conselho da Justiça Federal, que regulamentou, no âmbito do
Conselho e da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, os procedimentos atinentes a
requisições de pagamento das somas a que a Fazenda Pública for condenada.

Pacificada a interpretação do disposto na EC nº 20/98, quanto ao
tratamento simplificado para o pagamento das obrigações de pequeno valor que as Fazendas
Federal, Estadual, Distrital ou Municipal devam fazer em virtude de sentença judicial transitada
em julgado, a questão seguinte dizia respeito à definição (em lei) do montante a ser enquadrado
em tal categoria.

Para isto, socorremo-nos mais uma vez do magistério do Professor
Márcio Ribeiro do Valle, na condição privilegiada de Presidente do TRT/MG, que tão bem
descreve o problema nos momentos que antecederam a promulgação da Emenda Constitucional
37/02, como segue:

“Parece-nos, todavia, importante realçar que, nos últimos anos, houve um
rompimento drástico e, pode-se dizer, até mesmo inesperado, com o sistema tradicional
de execução por precatórios, isto com a diferenciação que se passou a fazer quanto a
forma de se executar o poder público no que se refere aos chamados créditos de pequeno
valor.

Na matéria, porém, para sua melhor compreensão, é importante se faça
uma cronologia quanto à evolução legislativa a respeito, para se constatar, então, que tudo
começou com a Lei 8.213/91 que, no seu artigo 128, especificou que os débitos da Previdência
Social, até o valor de R$ 4.988,57, seriam quitados sem precatórios.

O Supremo Tribunal Federal, contudo, provocado, no julgamento da
ADIN 1.252.5.DF, declarou inconstitucional tal artigo, face ao que, então, continha o art. 100 da

                                                          
12 In Revista Consultor Jurídico, 12 de maio de 2004.
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CF, exercendo aí controle nitidamente concentrado da constitucionalidade do citado dispositivo
legal que, após Resolução do Senado Federal, deixou de ter vida jurídica, com efeito “erga
omnes”.

Na seqüência, porém, surgiu a Emenda Constitucional 20/98, a qual deu
nova redação ao § 3º do Art. 100 da CF, isto para liberar do precatório dívidas que fossem de
pequeno valor, obviamente sem repristinar o art. 128 da Lei 8.213/91, eis que houvera, no caso,
controle concentrado, pelo Supremo, da sua constitucionalidade, antes da Emenda referida.

Todavia, a Lei 10.099/2000, posterior à EC 20/98, alterou outra vez a Lei
8.213/91 e criou um artigo definindo pequeno valor para a Previdência Social em R$ 5.180,25.
Como a EC 20/98 já dissera da desnecessidade de dívida de pequeno valor ser requisitada via
precatório, para a Previdência isso passou a ter aplicação. E, embora alguns quisessem invocar tal
norma no processo do trabalho, isso não vingou, por se referir a mesma, restritamente, apenas à
esfera previdenciária.

Os estudiosos do processo do trabalho, porém, cientes de que a EC 20/98
liberara dos precatórios a dívida de pequeno valor, tentaram buscar na Lei 9.957/2000 (Rito
Sumaríssimo) o critério de menor valor trabalhista, fixando-o em 40 mínimos. Isto não vingou,
também, por se referir a citada lei à fase de cognição do processo e não ter a mesma, exatamente
por força do que inseriu no art. 852A, parágrafo único, da CLT, aplicação à Administração
Pública.”13

O assunto estava, à época, cercado de controvérsias, por divergências de
entendimento entre os especialistas de alguns pontos acima destacados. Nada obstante,
consideramos desnecessário na atual conjuntura tratarmos do tema, tendo em vista a superação
do problema mais à frente em foro constitucional, mais precisamente pela Emenda
Constitucional nº 37, de 2002.

Controvérsias à parte, o fato é que a inovação trazida pela Emenda
Constitucional nº 20, de criar rito próprio para as obrigações de pequeno valor contra a Fazenda
Pública, já era uma reivindicação de alguns governadores. O então Governador do Estado de São
Paulo, Mário Covas, numa Audiência Pública de uma Comissão Especial da Câmara dos
Deputados que estudava mudanças no texto constitucional que tratava de alteração da sistemática
de pagamento dos precatórios, dizia o seguinte:

“Se eu quisesse pagar os precatórios não alimentares dos anos de 1992, 1993,
1994 e 1995 – que necessariamente terão de ser pagos antes de eu pagar a oitava
parcela – teria de pagar 1.868 precatórios. Desses, 1.822 precatórios somam R$35
milhões e poderiam ser pagos amanhã; no entanto, entremeando esses 1.822
precatórios, há os 46 precatórios restantes, cujo valor é de 1 bilhão e 421 milhões de

                                                          
13 VALLE, Márcio Ribeiro. Op. Cit. nota 1.
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reais. Então, se tenho de pagar um precatório no valor de R$541 milhões, ao chegar a
data de seu pagamento, não posso, por exemplo, pagar a alguém que tenha 5 reais
para receber, porque seu crédito vem em seguida àquele precatório.”

Não devemos iludir-nos, apesar de tudo, acreditando que, dando-se
tratamento legal especial aos créditos de pequeno valor, assim como aos créditos de natureza
alimentícia de maior valor, estes últimos amparados no instituto do precatório, mas com
precedência de pagamento em relação aos demais, como está pacificado na jurisprudência,14

estaremos resolvendo os principais problemas relacionados ao pagamento de precatórios,
especialmente nos Estados e nos Municípios.

Retornando, então, à evolução histórica do processo de regulamentação
do pagamento dos precatórios, a Emenda Constitucional nº 30, de 2000, que só tratou do tema,
promoveu alterações nos §§ 1º, 2º, 3º, todos do art. 100, bem como inseriu novos dispositivos no
mesmo artigo, quais sejam: os §§ 1º-A, 4º e 5º, e, ainda, inseriu o art. 78 no ADCT, tendo como
objetivo buscar soluções estáveis para o pagamento das obrigações contra a Fazenda Pública
passadas em julgado.

Vejamos os comentários às alterações processadas na Constituição Federal
pela EC nº 30, de 2000, do Consultor Legislativo da Câmara dos Deputados, José Veríssimo
Teixeira da Mata, com a autoridade de quem assessorou a relatoria da matéria em sua tramitação
legislativa, em trabalhos solicitados a ele pelos Deputados Federais:

“...Pela EC nº 30, de 2000, o § 1º do art. 100 sofre algumas modificações.
Passa a exigir que os débitos de precatórios tenham origem em sentenças transitadas
em julgado, o que afasta a possibilidade dos precatórios originários de execução
provisória.

O legislador introduziu dispositivo definindo os débitos de natureza
alimentícia. Ora, quando se fala tanto em desconstitucionalização e enxugamento do
texto constitucional, a definição de crédito de natureza alimentícia poderia ser muito
bem dispensada. Parece-nos importante observar  que a enumeração referente aos
créditos de natureza alimentícia é meramente exemplificativa. 

O § 2º do art. 100 sofreu alteração da redação que não deve alterar a
dinâmica dos precatórios. A novidade do dispositivo é que os créditos e as dotações
deverão expressamente ser colocados à disposição do Poder Judiciário. Importante
observar que, embora o novo texto não tenha previsto o seqüestro de quantia
necessária para satisfação do débito, em caso de preterição do credor, por iniciativa do
Presidente do Tribunal, que essa possibilidade existe. Com efeito, é aquele que zela
pela lista de credores que tem, geralmente, condições de saber se houve a não preterição.

                                                          
14 A Emenda Constitucional nº 37/02 acabou por tornar explícita esta precedência na redação que deu ao §3º do
art. 86 do ADCT, in verbis: “§ 3º Observada a ordem cronológica de sua apresentação, os débitos de natureza
alimentícia previstos neste artigo terão precedência para pagamento sobre todos os demais.”
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Não nos esqueçamos que pelo § 5º, que se acresceu ao art. 100, “O Presidente do
Tribunal competente que, por ato comissivo ou omissivo, retardar ou tentar frustar a
liquidação regular de precatório incorrerá em crime de responsabilidade.”

O § 3º do art. 100 passa a incluir também a Fazenda Distrital. Esse
dispositivo determina que a Lei definirá os pagamentos de obrigações de pequeno valor, os quais
fugirão ao regime dos precatórios.

O art. 4º prevê a possibilidade da lei fixar diferentes quantias para as
obrigações de pequeno valor, segundo as diferentes capacidades das entidades de direito público.
Trata-se de reconhecer que o que é pequeno valor para uma pequena cidade da Paraíba não é o
mesmo que pequeno valor para a Prefeitura de Jundiaí.

O art. 78 introduzido no ADCT constitui a grande razão da reforma da
disciplina constitucional dos precatórios: os débitos pendentes na data de promulgação da
Emenda e os que decorram de ações iniciais ajuizadas até 31 de dezembro de 1999 deverão ser
liquidados pelo seu valor real, em moeda corrente, acrescidos de juros legais, em prestações
anuais, iguais e sucessivas, no prazo máximo de dez anos, permitida a cessão de créditos. Esse
dispositivo atende a reivindicação de inúmeras prefeituras ameaçadas de intervenção pelo não
pagamento dos débitos de precatórios. Trata-se de forma de moratória estabelecida pela
Constituição. De modo geral, os credores também parece acolherem o parcelamento
favoravelmente, pois se chegou a compreender que é preferível receber em parcelas, do que nada
receber.

Cabe também observar que não entram no parcelamento, consoante
ressalva os seguintes créditos: os definidos em lei como de pequeno valor, os de natureza
alimentícia, os de que trata o art. 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e suas
complementações, e os que já tiveram seus respectivos recursos liberados na data de promulgação
da emenda.

No regime constitucional pátrio, parece despiciendo referir-se à
possibilidade de cessão de créditos de precatórios. É ínsito à noção vigente de autonomia do
indivíduo poder ele dispor de seus bens e direitos, entre os quais os direitos de crédito. O
legislador, talvez visando a reprimir eventuais ímpetos moralistas, considerou oportuno fazer
referência à possibilidade de cessão dos créditos de precatórios. De se salientar que as prestações
vencidas e não liqüidadas poderão ser utilizadas na compensação de tributos da entidade
devedora. Entidade devedora, nesse caso, é a Fazenda Pública, seja Federal, Distrital, Estadual ou
Municipal.15

                                                          
15 A propósito, a citada reportagem do jornal “Valor”, de 16 de junho de 2004, de responsabilidade do
jornalista Fernando Teixeira, sediado em São Paulo, fala justamente do surgimento de um mercado paralelo de
precatórios, onde escritórios especializados na compra e venda destes créditos judiciários os adquirem
geralmente em torno de 30% do valor de face. Os créditos são utilizados por empresas para a compensação de
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Pode-se, por fim, perguntar por que não se aperfeiçoou a redação de
diversos dispositivos do art. 100, cuja inteligência pela jurisprudência assente colide com a própria
leitura que deles se pode fazer? Há sempre muitas dificuldades em deflagrar um processo
legislativo total e este processo é sempre imprevisível em seus resultados. O legislador considerou,
portanto, que, embora algumas redações fossem questionáveis, a jurisprudência vigente não o era,
e não caberia intervir em sua dinâmica. Este é o caso do próprio caput do art. 100, cuja leitura
sugere que os créditos de natureza alimentícia escapam à ordem dos precatórios. Todavia, como
se sabe, em decorrência de decisão do Supremo Tribunal Federal, duas são as ordens de
precatórios.” (grifamos)

Nada obstante, os especialistas que se debruçam sobre a análise da
sistemática legal e das providências objetivas adotadas pelo Poder Público para o pagamento das
obrigações judiciárias contra a Fazenda Pública não se cansam de “... apontar a distorção jurídico-
constitucional que emerge da injustificável letargia do Poder Público, em decorrência do descaso
que se tem para com as obrigações judiciais de índole alimentar, sendo que seus titulares vêem-se
num plano inferior aos credores não-alimentares...”16

Para eles, os créditos de natureza não alimentar acabaram ficando mais
protegidos em relação às alegadas dificuldades fiscais dos entes públicos, beneficiados pela
possibilidade de serem cobrados pela via judicial de modo mais contundente, inclusive pela forma
de seqüestro de renda. Além do mais, o pagamento destes créditos contra a Fazenda Pública por
meio de parcelamento, como definida no texto constitucional em duas oportunidades, acaba
ampliando a possibilidade de os credores receberem seus direitos. O alongamento dos créditos é
melhor que o seu não-recebimento, como salientou anteriormente o Consultor Legislativo José
Veríssimo Teixeira da Mata, justamente o que não ocorreu com boa parte dos créditos de
natureza alimentar e que pode ocorrer com os créditos de pequeno valor contra a Fazenda
Pública.

Esta é a opinião do Professor Kiyoshi Harada, conhecido jurista da área
tributária, que ilustra bem o que comentamos, ao transcrever em artigo recente dados financeiros
da Prefeitura do Município de São Paulo, pertinentes ao pagamento de precatórios de natureza
alimentícia, pendentes de solução desde 1998. Diz o Professor paulista:

“...Segundo os elementos que coligimos de Mapas Orçamentários elaborados
pelo Departamento de Precatórios do E. Tribunal de Justiça, certidão do TCMSP
extraída do processo de averiguação de contas e das leis orçamentárias anuais,... temos
os seguintes dados: 

                                                                                                                                                                                     
débitos tributários com os mesmos governos devedores. O Jornalista informa que a compensação não vem sendo
aceita pelos Estados e Municípios, mas a Justiça, muitas vezes, tem acatado tal prática. Op. Cit. nota 13.
16 SANTOS, Felipe Antonio Lopes, “Execução trabalhista contra a Fazenda Pública e a desnecessidade de
precatórios nas obrigações de pequeno valor” São Paulo, fevereiro de 2004. In revista eletrônica, FISCOSoft
On Line.
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a) a PMSP devia, em 1998, R$ 30.979.613,21 a título de precatório
alimentício; hoje, ela deve R$1.471.251.264,01 em termos atualizados até abril de
2004; 

b) dos 476 precatórios constantes do MOC de 1998 foram pagos, até hoje,
apenas até o de nº 41/98; 

c) a partir do exercício de 2001 a PMSP passou a consignar em seu
orçamento anual apenas parte da verba requisitada pelo Judiciário; 

d) o confronto de dados dos exercícios de 2001 a 2004 permite concluir que o
total das condenações em geral, consignado em cada exercício, ficou bem aquém da
própria condenação específica em verba de natureza alimentar, ou seja, o tal
consignado em cada ano, corresponde apenas a uma parcela da condenação de
natureza alimentar. São seguintes os percentuais incluídos: 

l. exercício de 2001(...) 73,49%
2. exercício de 2002(...) 24,21%
3. exercício de 2003(...) 32,46%
4. exercício de 2004(...) 42,59%;
e) a partir do exercício de 2002, coincidindo com o orçamento anual elaborado

pela atual Administração, que teve início em janeiro de 2001, houve uma brutal
elevação no percentual de sonegação das verbas alimentares. Só para exemplificar, no
exercício de 2003, dos R$ 65.140.972,00 consignados no orçamento a título de
despesas com condenação judicial apenas R$ 25.620.542,00 se refere às verbas de
natureza alimentar, o que corresponde ao percentual aproximado de apenas 12,76%
do total requisitado a esse título, no valor de R$200.651.201,14; 

f) o que é pior, do pouco que vem consignando nas leis orçamentárias anuais
nada vem sendo pago a título de precatório alimentício, conforme se verifica dos
comunicados do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, anualmente
publicados no DOE...”17

A inadimplência em relação ao pagamento de precatórios judiciários não é
adstrita ao Município de São Paulo. Ela se estende em igual expressão pelos Estados e Municípios
deste País.

No Rio Grande do Sul, o Tribunal de Justiça do Estado estima que o
governo estadual acumula atrasos de precatórios alimentares em números próximos a R$ 1,4
bilhão. Em Minas Gerais, o Tribunal de Justiça local estima que as obrigações dessa natureza do

                                                          
17 HARADA, Kiyoshi.  (2004) “Precatórios judiciais. Descumprimento. Necessidade de acionar mecanismos
jurídicos, constitucionais e legais vigentes” São Paulo, 25 de maio de 2004.  In revista eletrônica FISCOSoft On
Line.
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Governo Estadual, com precatórios não-alimentares e alimentares, cheguem ao expressivo
montante de R$ 12 bilhões.18

Estamos diante de um problema deveras complexo, para o qual, solução
sustentada e duradoura não é menos complexa. Os números são preocupantes e podem ainda
trazer à tona novos e sombrios esqueletos nesta área, que aumentariam ainda mais o já expressivo
passivo público, fazendo uma vez mais realista expressão cunhada em diversas de suas falas no
Congresso Nacional pelo ex-Ministro da Fazenda, Pedro Malan, segundo a qual “o passado no Brasil é
às vezes mais imprevisível que o próprio futuro”. 

Se assim não o fosse, as diversas alterações feitas no texto constitucional,
com destaque para a permissão, em duas oportunidades, para o alongamento do prazo de
pagamento dos precatórios judiciários, bem como para a simplificação de procedimentos no
recebimento de créditos de pequeno valor e para o direito à precedência no pagamento dos
precatórios de natureza alimentar, amplamente citados, já teriam resolvido os problemas de
inadimplência afetos ao pagamento de precatórios pela Fazenda Pública.

Até o advento da Emenda Constitucional nº 30, de 2002, existia uma
polêmica associada à regulamentação por lei do montante das obrigações judiciárias de pequeno
valor. Havia quem defendesse a tese de a Lei nº 10.099, de 19 de dezembro de 2000, que fixou
como teto o valor de R$ 5.180,25, em pendências judiciais associadas à concessão de benefícios
previdenciários, ser estendida, por analogia, a todos os demais casos. No entanto, a Lei nº 10.259,
de 12 de julho de 2001, que criou os Juizados Especiais Cíveis da Justiça Federal, estabeleceu o
valor de 60 (sessenta) salários mínimos como teto para os litígios ali processados.

Ambos os diplomas legais dispensavam a emissão de precatórios,
conforme se depreende dos seus dispositivos abaixo  transcritos:19:

Na Lei nº 10.099, de 2000:

“Art. 1o O art. 128, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, alterado pela
Lei no 9.032, de 28 de abril de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 128. As demandas judiciais que tiverem por objeto o reajuste ou a
concessão de benefícios regulados nesta Lei cujos valores de execução não forem
superiores a R$ 5.180,25 (cinco mil, cento e oitenta reais e vinte e cinco centavos) por
autor poderão, por opção de cada um dos exeqüentes, ser quitadas no prazo de até
sessenta dias após a intimação do trânsito em julgado da decisão, sem necessidade da
expedição de precatório.’(NR)

.........................................................................................................

                                                          
18 O jornal “Valor”, de 16 de junho de 2004, publica interessante reportagem do jornalista Fernando Teixeira,
sediado em São Paulo, sobre os problemas relacionados a pagamento de precatórios judiciários.
19 LEMOS, Bruno Espiñeira., p. 106-110. Op. Cit. nota 8.
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 ‘§ 3o Se o valor da execução ultrapassar o estabelecido no caput, o pagamento
far-se-á sempre por meio de precatório.’ (AC)

‘§ 4o É facultada à parte exeqüente a renúncia ao crédito, no que exceder ao
valor estabelecido no caput, para que possa optar pelo pagamento do saldo sem o
precatório, na forma ali prevista.’ (AC)

.........................................................................................................
‘§ 6o O pagamento sem precatório, na forma prevista neste artigo, implica

quitação total do pedido constante da petição inicial e determina a extinção do
processo.’ (AC)

‘§ 7o O disposto neste artigo não obsta a interposição de embargos à execução
por parte do INSS.’ (AC)” (Grifamos)

Na Lei nº 10.259, de 200, destacamos:

“Art. 3o Compete ao Juizado Especial Federal Cível processar, conciliar e
julgar causas de competência da Justiça Federal até o valor de sessenta salários
mínimos, bem como executar as suas sentenças.

.........................................................................................................
Art. 6o Podem ser partes no Juizado Especial Federal Cível:
I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno

porte, assim definidas na Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996;
II – como rés, a União, autarquias, fundações e empresas públicas federais.
.........................................................................................................
Art. 17. Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em

julgado da decisão, o pagamento será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da
entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na
agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil,
independentemente de precatório.

§ 1o Para os efeitos do § 3o do art. 100 da Constituição Federal, as obrigações
ali definidas como de pequeno valor, a serem pagas independentemente de precatório,
terão como limite o mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado
Especial Federal Cível (art. 3o, caput).

§ 2o Desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do
numerário suficiente ao cumprimento da decisão.

.........................................................................................................
§ 4o Se o valor da execução ultrapassar o estabelecido no § 1o, o pagamento

far-se-á, sempre, por meio do precatório, sendo facultado à parte exeqüente a renúncia
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ao crédito do valor excedente, para que possa optar pelo pagamento do saldo sem o
precatório, da forma lá prevista.” (Grifamos)

Dos dispositivos legais acima, observamos dois tetos para a definição de
obrigações judiciárias transitadas em julgado de pequeno valor contra a Fazenda Pública fixados
na legislação federal, havendo, como adiantamos, debate na doutrina sobre o assunto. No
entanto, acabou prevalecendo a tese de que o teto de 60 salários mínimos a que se referia o art. 3º
da Lei nº 10.259, de 2001, deveria prevalecer para todos os casos, inclusive nos Estados e nos
Municípios.20 

A Emenda Constitucional nº 37, de 2002, completou o quadro normativo
da matéria em sede constitucional, estabelecendo de modo explícito os valores que devem ser
considerados como de pequeno valor nas situações a que estamos referindo-nos neste estudo,
inserindo o § 4º no art. 100, renumerando os demais §§, e incluindo os arts. 86 e 87 no ADCT:

“(Art. 100) § 4º São vedados a expedição de precatório complementar ou
suplementar de valor pago, bem como fracionamento, repartição ou quebra do valor da
execução, a fim de que seu pagamento não se faça, em parte, na forma estabelecida no
§ 3º deste artigo e, em parte, mediante expedição de precatório.”

“(ADCT) Art. 86. Serão pagos conforme disposto no art. 100 da
Constituição Federal, não se lhes aplicando a regra de parcelamento estabelecida no
caput do art. 78 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, os débitos
da Fazenda Federal, Estadual, Distrital ou Municipal oriundos de sentenças
transitadas em julgado, que preencham, cumulativamente, as seguintes condições: 

I - ter sido objeto de emissão de precatórios judiciários;
II - ter sido definidos como de pequeno valor pela lei de que trata o § 3º do art.

100 da Constituição Federal ou pelo art. 87 deste Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias;

III - estar, total ou parcialmente, pendentes de pagamento na data da
publicação desta Emenda Constitucional.

§ 1º Os débitos a que se refere o caput deste artigo, ou os respectivos saldos,
serão pagos na ordem cronológica de apresentação dos respectivos precatórios, com
precedência sobre os de maior valor.

§ 2º Os débitos a que se refere o caput deste artigo, se ainda não tiverem sido
objeto de pagamento parcial, nos termos do art. 78 deste Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, poderão ser pagos em duas parcelas anuais, se assim
dispuser a lei. 

                                                          
20 LEMOS, Bruno Espiñeira.. 106-116. Op. Cit. nota 8.
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§ 3º Observada a ordem cronológica de sua apresentação, os débitos de
natureza alimentícia previstos neste artigo terão precedência para pagamento sobre
todos os demais.

Art. 87. Para efeito do que dispõem o § 3º do art. 100 da Constituição
Federal e o art. 78 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias serão
considerados de pequeno valor, até que se dê a publicação oficial das respectivas leis
definidoras pelos entes da Federação, observado o disposto no § 4º do art. 100 da
Constituição Federal, os débitos ou obrigações consignados em precatório judiciário,
que tenham valor igual ou inferior a:

I - quarenta salários-mínimos, perante a Fazenda dos Estados e do Distrito
Federal;

II - trinta salários-mínimos, perante a Fazenda dos Municípios.
Parágrafo único. Se o valor da execução ultrapassar o estabelecido neste artigo,

o pagamento far-se-á, sempre, por meio de precatório, sendo facultada à parte
exeqüente a renúncia ao crédito do valor excedente, para que possa optar pelo
pagamento do saldo sem o precatório, da forma prevista no § 3º do art. 100.”
(Grifamos)

A EC nº 37/02 confirmou a exclusão dos créditos de pequeno valor,
assim como dos de natureza alimentícia, de qualquer modalidade de parcelamento, opção
mantida, portanto, apenas para os precatórios de natureza não alimentar não enquadrados entre
os primeiros. Ficaram ainda definidos os tetos dos débitos de pequeno valor contra a Fazenda
Pública para os Estados e Distrito Federal (40 salários mínimos) e Municípios (30 salários
mínimos).

Como o § 3º do art. 100 da CF deixa claro que “a expedição de precatórios não se
aplica aos pagamentos de obrigações definidas em lei como de pequeno valor”, a Justiça do Trabalho passou a
observar os tetos de 60 (Lei nº 10.259/01), 40 e 30 salários-mínimos, respectivamente para as
esferas federal, estadual (distrital) e municipal, até que eles sejam fixados nas respectivas leis
definidoras. 

Tal entendimento, no entanto, ainda não é dos mais pacíficos, como
adverte o Dr. Márcio Ribeiro do Valle, com a autoridade de Presidente do TRT/MG, se estamos
interpretando corretamente a sua posição, para quem a fixação dos tetos a que se refere a EC nº
37/02 é matéria privativa da União, conforme podemos observar em seus comentários abaixo:

“...Registre-se, porém, in casu, não fosse o absurdo a que isso levaria, com
valores ínfimos e diversificados por todo o país, que estamos diante de leis de cunho
processual, pois fixadoras de formas e limites de execução, em que a competência
legislativa é privativa da União, nos termos do art. 22 – I – da CF. Logo, só a
União pode fixar o que seja quantia de pequeno valor. Ademais, até os dias
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presentes, pelo menos no que temos conhecimento, nenhum ente da Federação chegou a
fixar, para si, o que seja débito de pequeno valor...”21

O Conselho da Justiça Federal parece concordar com esta interpretação,
ao editar a Resolução nº 373, de 25 de Maio de 2004, que regulamenta, no âmbito do Conselho e
da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, os procedimentos atinentes a requisições de
pagamento das somas a que a Fazenda Pública for condenada, em especial em seu art. 2º, verbis:

“Art. 2º Considera-se Requisição de Pequeno Valor - RPV aquela relativa a
crédito cujo valor atualizado, por beneficiário, seja igual ou inferior a : 

I - sessenta salários mínimos, se devedora for a Fazenda Pública federal (art.
17, § 1º, da Lei nº 10.259, de 12 de julho de 2001); 

II - quarenta salários mínimos, ou o valor estipulado pela legislação local, se
devedora for a Fazenda Pública estadual ou a Fazenda Pública do Distrito Federal
(art. 87 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT); e 

III - trinta salários mínimos, ou o valor estipulado pela legislação local, se
devedora for a Fazenda Pública municipal (art. 87 do ADCT). “

Nada obstante, para surpresa geral, tal entendimento ficou, a nosso juízo,
prejudicado em face de decisão recente do STF, ao julgar improcedente a ADIN nº 2.868-5,
proposta pelo Procurador-Geral da República contra a Lei nº 5.250, de 2 de julho de 2002, do
Estado do Piauí, que definia justamente como obrigações de pequeno valor, no âmbito daquela
jurisdição, os débitos ou obrigações consignados em precatório judicial com valor igual ou
inferior a 5 salários mínimos.

O Tribunal, por maioria, além de julgar improcedente a referida ação,
declarou a constitucionalidade da Lei nº 5.250/2002, do Estado do Piauí, vencido o Ministro
Carlos Britto, Relator da matéria.

IV –PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS: PROVIDÊNCIAS OPERACIONAIS

IV.1 – Na União

A Lei de Responsabilidade Fiscal dispensou ao tema aqui examinado
cuidado especial, o que pode trazer, quem sabe, reflexos mais positivos a médio prazo, corrigindo
vícios do passado, que levaram aos problemas já tratados com o pagamento dos precatórios.

Inicialmente, o art. 10 daquela lei complementar estabelece que “a execução
orçamentária e financeira, nas três esferas políticas de governo, identificará os beneficiários de pagamento de sentenças judiciais,

                                                          
21 VALLE, Márcio Ribeiro. Op. Cit. nota 1.
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por meio de sistema de contabilidade e administração financeira, para fins de observância da ordem cronológica determinada
no art. 100 da Constituição.”

Em seguida, ao tratar (art. 19, § 2º) dos limites legais dos gastos públicos
com pessoal, em cada período de apuração, em relação às respectivas receitas correntes líquidas, a
lei diz que as despesas com pessoal decorrentes de sentenças judiciais serão incluídas no limite
dos respectivos Poder ou órgão. Trata-se de uma medida saneadora do ponto de vista fiscal, já
que não estimula a ampliação dos gastos com pessoal, sem que se encontrem soluções de caixa
para a cobertura também dos gastos associados a pendências judiciais na área.

Por fim, como vimos no início deste estudo, manda inscrever entre os
itens da dívida pública fundada os compromissos assumidos com o pagamento de parcelamentos
dos precatórios que não foram pagos no exercício financeiro em que estavam programados.

A cada exercício financeiro, o tema é tratado com especial atenção no
texto da Lei de Diretrizes Orçamentárias da União, o que acaba sendo uma importante sinalização
do tratamento que deva ser dado ao pagamento de precatórios pelas demais esferas políticas de
governo.

Na verdade, já temos observado tais procedimentos em vários Municípios
brasileiros.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias da União para o exercício financeiro do
ano corrente (2004), já no § 1º do art. 14, exclui do conjunto de dotações do Poder Judiciário,
para efeito da elaboração da respectiva proposta orçamentária, as destinadas ao pagamento de
precatórios judiciários e sentenças judiciais transitadas em julgado, inclusive as consideradas de
pequeno valor. Esta providência pode estar associada ao cumprimento do disposto no art. 9º, § 2º
da LRF, que relaciona as despesas que não serão objeto de limitação de empenho, isto porque as
despesas com o pagamento de precatórios judiciários e obrigações de pequeno valor derivadas de
sentenças judiciais transitadas em julgado estão entre as que constituem obrigações
constitucionais ou legais da União inscritas em anexo próprio.

A LDO/04, no art. 63, estabelece ainda que os projetos de lei relativos a
créditos adicionais serão apresentados na forma e com o detalhamento estabelecidos na lei
orçamentária anual e encaminhados pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional,
preferencialmente na segunda quinzena de maio e na primeira de outubro. O inciso III do § 2o do
mesmo art. 63 determina que os créditos adicionais serão encaminhados, de forma consolidada,
de acordo com as áreas temáticas, ajustadas a reformas administrativas supervenientes, exceto
quando se destinarem ao atendimento de despesas de precatórios e sentenças judiciais transitadas em julgado,
consideradas de pequeno valor.

O art. 11 da LDO determina que a lei orçamentária discriminará em
categorias de programação específicas as dotações destinadas ao pagamento de precatórios
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judiciários e de débitos judiciais periódicos vincendos, que constarão da programação das
unidades orçamentárias responsáveis pelos débitos bem como ao cumprimento de débitos
judiciais transitados em julgado considerados de pequeno valor, incluídos os decorrentes dos
Juizados Especiais Federais, que constarão da programação de trabalho dos respectivos Tribunais,
ou, no caso dos benefícios previdenciários, do Fundo do Regime Geral da Previdência Social,
aplicando-se, no caso de insuficiência orçamentária, o disposto no art.17 da Lei nº 10.259/01.22

Mais importante ainda é que a LDO, de modo didático dispensa uma
seção para as disposições operacionais ligadas ao pagamento dos débitos judiciais, de cujo teor
destacamos as partes que julgamos de interesse geral:

“Art. 21. A lei orçamentária de 2004 somente incluirá dotações para o
pagamento de precatórios cujos processos contenham certidão de trânsito em julgado da
decisão exeqüenda e pelo menos um dos seguintes documentos:

I - certidão de trânsito em julgado dos embargos à execução;
II - certidão de que não tenham sido opostos embargos ou qualquer

impugnação aos respectivos cálculos.
Art. 22. A inclusão de dotações na lei orçamentária de 2004 destinadas ao

pagamento de precatórios parcelados, tendo em vista o disposto no art. 78 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, far-se-á de acordo com os
seguintes critérios:

I - os créditos individualizados por beneficiário, cujo valor for superior a 60
(sessenta) salários-mínimos, serão objeto de parcelamento em até 10 (dez) parcelas
iguais, anuais e sucessivas, estabelecendo-se que o valor de cada parcela não poderá ser
inferior a esse valor, excetuando-se o resíduo, se houver;

II - os precatórios originários de desapropriação de imóvel residencial do credor,
desde que comprovadamente único à época da imissão na posse, cujos valores

                                                          
22 Lei nº 10.259/01: Art. 17.Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da
decisão, o pagamento será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da requisição, por ordem do
Juiz, à autoridade citada para a causa, na agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do
Brasil, independentemente de precatório.
§ 1o Para os efeitos do § 3o do art. 100 da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de pequeno
valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o mesmo valor estabelecido nesta Lei
para a competência do Juizado Especial Federal Cível (art. 3o, caput).
§ 2o Desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento
da decisão.
§ 3o São vedados o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução, de modo que o pagamento se
faça, em parte, na forma estabelecida no § 1o deste artigo, e, em parte, mediante expedição do precatório, e a
expedição de precatório complementar ou suplementar do valor pago.
§ 4o Se o valor da execução ultrapassar o estabelecido no § 1o, o pagamento far-se-á, sempre, por meio do
precatório, sendo facultado à parte exeqüente a renúncia ao crédito do valor excedente, para que possa optar
pelo pagamento do saldo sem o precatório, da forma lá prevista.(grifamos).



22

individualizados ultrapassem o limite disposto no inciso I, serão divididos em duas
parcelas, iguais e sucessivas, estabelecendo-se que o valor de cada parcela não poderá
ser inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, excetuando-se o resíduo, se houver;

III - será incluída a parcela a ser paga em 2004, decorrente do valor parcelado
dos precatórios nos exercícios de 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004; e

IV - os juros legais, à taxa de 6% a.a. (seis por cento ao ano), serão acrescidos
aos precatórios objeto de parcelamento, a partir da segunda parcela, tendo como termo
inicial o mês de janeiro do ano em que é devida a segunda parcela.

Art. 23. O Poder Judiciário, sem prejuízo do envio das relações de dados
cadastrais dos precatórios aos órgãos ou entidades devedores, encaminhará à Comissão
Mista de que trata o art. 166, § 1o, da Constituição, ao órgão central do Sistema de
Planejamento e de Orçamento Federal e aos órgãos e entidades devedores a relação dos
débitos constantes de precatórios judiciários a serem incluídos na proposta
orçamentária de 2004, conforme determina o art. 100, § 1o, da Constituição,
discriminada por órgão da administração direta, autarquia e fundação, e por grupo de
natureza de despesa, conforme detalhamento constante do art. 6o desta Lei,
especificando:

I - número da ação originária;
II - data do ajuizamento da ação originária, quando ingressada após 31 de

dezembro de 1999;
III - número do precatório;
IV - tipo de causa julgada;
V - data da autuação do precatório;
VI - nome do beneficiário;
VII - valor do precatório a ser pago;
VIII - data do trânsito em julgado; e
IX - número da Vara ou Comarca de origem.
§ 1o As informações previstas no caput serão encaminhadas até 20 de julho

de 2003 ou 10 (dez) dias úteis após a publicação desta Lei, prevalecendo o que
ocorrer por último, na forma de banco de dados, por intermédio dos seus respectivos
órgãos centrais de planejamento e orçamento, ou equivalentes.

§ 2o Os órgãos e entidades devedores, referidos no caput, comunicarão ao
órgão central do Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal, no prazo máximo
de 5 (cinco) dias contado do recebimento da relação dos débitos, eventuais divergências
verificadas entre a relação e os processos que originaram os precatórios recebidos.
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§ 3o Além das informações contidas nos incisos do caput, o Poder Judiciário
encaminhará à Comissão Mista de que trata o art. 166, § 1o, da Constituição, ao
órgão central do Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal e aos órgãos e
entidades devedores, os valores individualizados, por nome do autor/beneficiário do
crédito e sua inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) do Ministério da Fazenda, particularizando
as sentenças judiciais originárias de desapropriação de imóvel residencial do credor,
desde que comprovadamente único à época da imissão na posse, caso disponíveis as
informações nos autos.

§ 4o A atualização monetária dos precatórios, determinada no § 1o do art.
100 da Constituição e das parcelas resultantes da aplicação do art. 78 do ADCT,
observará, no exercício de 2004, inclusive em relação às causas trabalhistas, a
variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - Especial - Nacional (IPCA-
E), divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

.........................................................................................................
Art. 25. Até 30 (trinta) dias após a publicação da lei orçamentária anual e

de seus créditos adicionais, as unidades orçamentárias do Poder Judiciário
discriminarão, no Siafi, a relação dos precatórios incluídos em suas dotações
orçamentárias e nos créditos a elas descentralizados de acordo com o art. 24 desta Lei,
especificando a ordem cronológica dos pagamentos, os respectivos valores a serem pagos
e o órgão da Administração Pública que deu origem ao débito.

Parágrafo único. As unidades orçamentárias do Poder Judiciário deverão
discriminar no Siafi a relação das requisições relativas a sentenças de pequeno valor e
o órgão da Administração direta ou entidade que originou o débito, em até 60
(sessenta) dias contados do trânsito em julgado da decisão judicial que fixou a
respectiva obrigação.

Art. 26. Para fins de acompanhamento, controle e centralização, os órgãos e
entidades da Administração Pública Federal direta e indireta submeterão os processos
referentes ao pagamento de precatórios à apreciação da Advocacia-Geral da União,
pelo prazo de até 90 (noventa) dias, antes do atendimento da requisição judicial,
observadas as normas e orientações baixadas por aquela unidade.

Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no caput, o Advogado-Geral da
União poderá incumbir os órgãos jurídicos das autarquias e fundações públicas, que
lhe são vinculados, do exame dos processos pertinentes aos precatórios devidos por essas
entidades.

Art. 63. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais serão apresentados na
forma e com o detalhamento estabelecidos na lei orçamentária anual e encaminhados
pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional, preferencialmente, na segunda quinzena
de maio e na primeira de outubro.
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§ 1o Observado o disposto no caput, o prazo final para o encaminhamento
dos referidos projetos é 15 de outubro de 2004. ...” (Grifamos)

Ao que parece, se os procedimentos administrativos adotados pela União
e descritos acima no pagamento de precatórios judiciais e de obrigações judiciais de pequeno
valor com sentença transitada em julgado,23 fossem igualmente adotados pelos Estados e pelos
Municípios dois dos principais pontos observados pelo Sr. Harry Takahide, em sua
correspondência ao ilustre Deputado Osmar Serraglio, não precisariam ser mencionados, o que
lhe teria evitado muitos problemas junto à Justiça, como informou, quais sejam:

“1 – Tenho acompanhado muitas ações cíveis e criminais contra o executivo
municipal, pelo não pagamento ou atraso na liquidação de precatórios, principalmente
os trabalhistas considerados alimentares. (fui e estou sendo réu em vários processos).

2 – Não obstante a necessidade de cumprimento da decisão judicial, as
secretarias da fazenda municipais, muitas vezes não as fazem, que acabam
incriminando o Prefeito (que só vai saber depois).”

Que nos desculpe desde já o leitor e o próprio Sr. Harry Takahide se tais
conclusões não são coincidentes com os respectivos pontos de vista.

IV.2 –  Providências Adotadas nos Estados e nos Municípios

Neste ponto, achamos didática igualmente a descrição feita pelo Professor
Márcio Ribeiro do Valle, Presidente do TRT da 3ª Região (MG), em seu já citado artigo “Execução
dos Créditos Trabalhistas de Pequeno Valor contra a Fazenda Pública. Desnecessidade de Precatório”, sobre o
que vem acontecendo em Minas Gerais em relação ao pagamento de precatórios.24 

Vejamos o que observou o ilustríssimo Presidente do TRT da 3ª Região
(Minas Gerais) sobre o assunto, nas partes que destacamos de seu artigo:

“Ora, na esfera federal, pelo menos perante a Justiça do Trabalho, não se tem
tido qualquer problema, eis que a União paga com regularidade seus débitos, sejam ou
não de pequeno valor. (...) No que se refere aos precatórios expedidos contra o Estado
de Minas Gerais, suas autarquias e fundações que não têm atividades econômicas,
tem-se solucionado a questão através de um Juízo Auxiliar de Conciliação de
Precatórios..., o qual, com sucesso, tem atingido seus objetivos, tanto que, desde sua
criação e até o fim de outubro último, foram conciliados ali nada menos que 2309
processos trabalhistas.

                                                          
23 Reconhece-se, diga-se de passagem, como rigorosamente consentâneos com o disposto na Resolução nº 373,
de 25 de Maio de 2004, do Conselho da Justiça Federal
24 Dado o espaço disponível neste estudo, não há como manifestar-nos sobre o que vem ocorrendo em outras
jurisdições.
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Antes do Juízo Auxiliar de Precatórios havia em andamento no TRT mais
de quatro mil precatórios da órbita estadual. Como o Supremo, ao exame da ADIN
nº 1662/97, suspendera (já por liminar) os efeitos dos incisos da IN 11/96 do TST
que permitiam o seqüestro por ausência de inscrição do precatório no orçamento do
órgão devedor ou pelo não pagamento dentro da data limite, restou a possibilidade do
citado seqüestro apenas em havendo quebra da cronologia. Todavia, como tal não
acontecia e o Estado questionava a ocorrência de erros materiais evidentes em muitos
precatórios (o que era verdade), necessária era a aproximação das partes, em Juízo,
para acerto, mas com a possibilidade real de quitação do que fosse ajustado.

Em encontros com o Governo Estadual acertou-se a feitura de um depósito
mensal em favor do Juízo Auxiliar de Precatórios, no começo de um milhão de reais
mensais e hoje já da ordem de dois milhões e quinhentos mil mensais, pelo que passou
a ser possível, daí em diante, a feitura de inúmeras audiências diárias, com acerto em
mais de 98% dos feitos e com o pagamento, atualizado, do valor ajustado, inclusive
custas, honorários periciais e contribuição previdenciária.

Como o pagamento é atualizado, a execução é extinta, não se tendo, por isso,
qualquer precatório suplementar, fazendo logo com que fossem quitados, respeitados os
interesses de todas as partes, os precatórios de 1989 a 1995.

Com base na já referida RA, aprovada pelo Pleno do Tribunal, foi designada
uma Juíza Substituta para funcionar como Juíza Auxiliar de todas as Varas do
Trabalho de nosso Regional, no setor de precatórios, com o objetivo de incluir em
pauta, para tentativa de conciliação, em ordem cronológica de apresentação, os
precatórios do Estado de Minas Gerais. (...) Para a audiência de conciliação, o Juízo
intima as partes e seus procuradores, que necessariamente têm que ter poderes para
transigir, receber e dar quitação. Uma vez conciliados os precatórios, são expedidos, de
imediato, os respectivos alvarás e os autos remetidos à Vara do Trabalho para baixa
nos registros cadastrais. Os processos não conciliados, se não pendentes de recurso, são
encaminhados à Vice-Presidência com o resultado da audiência e forçosamente pagos
dentro da ordem cronológica, pelo valor de face, atualizados conforme previsão
constitucional. Os precatórios não conciliados e pendentes de decisão em grau de
recurso, bem como aqueles que se encontram em análise na Diretoria de Cálculos,
permanecem suspensos até decisão final, retornando à sua colocação na ordem, para
quitação imediata, após o trânsito em julgado da decisão.

Ressalte-se, por outro lado, mesmo no âmbito estadual, que foi editada
também, após a EC 37/2002, uma RA, autorizando o Juízo Auxiliar de
Precatórios a colocar em pauta, preferencialmente, todos os precatórios estaduais
considerados de pequeno valor, ou seja, inferiores a 40 salários mínimos, sem que tal
pudesse ser entendido como quebra de cronologia quanto aos precatórios de maior
valor. Com isso, em apenas 02 meses restaram conciliados 730 precatórios estaduais,
ou seja, todos os de pequeno valor expedidos, inclusive os do ano de 2002.
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Para as dívidas estaduais novas, inferiores a 40 mínimos, restou acertado com
o Estado um valor de 100 mil reais mensais, tirados dos dois milhões e meio de reais
que já deposita, para a quitação das mesmas nos moldes federais (requisição pelo Juiz
da Vara nos autos da reclamatória; remessa do processo ao Tribunal; vista a
Procuradoria Geral do Estado para manifestação sobre a observância das exigências
formais; organização cronológica e, por fim, o pagamento).

Contudo, se a quitação do débito público está e estava bem equacionada nas
esferas federal e estadual, não se podia dizer o mesmo quanto aos Municípios de
Minas Gerais, que são hoje mais de 800 e quase nada pagavam.

Mas, vem logo a pergunta, por que esse desinteresse dos Municípios na
quitação de seus débitos?

Tal desinteresse está umbilicalmente ligado à declaração de
inconstitucionalidade feita pelo Supremo, no julgamento da Adin 1662-DF, antes
referida, tendo como relator o Ministro Maurício Corrêa, aos incisos III e XII da
Instrução Normativa nº 11/97 do Colendo TST, que autorizavam o seqüestro pelo
Presidente do TRT quando a pessoa jurídica de Direito Público condenada não
incluísse no orçamento a verba necessária ao pagamento do precatório ou quando esse
pagamento fosse efetivado a menor, sem a devida atualização ou então fora do prazo
(exercício) legal.

Reconheceu o Supremo ainda, em seu julgamento, que os citados incisos
violavam o art. 100, § 2º da C.F., que autorizava o seqüestro da quantia necessária
à satisfação do crédito exclusivamente na hipótese de preterição.

E, embora tal julgamento só se consumasse em fins de agosto (2001), esse
entendimento já prevalecia há vários anos, mercê de liminar concedida ao Estado de
São Paulo no mesmo processo.

Ora, os Municípios, sabendo ser esse o pensamento do STF, simplesmente
passaram a:

a) Não pagar qualquer precatório, incluído ou não em orçamento.
b) Não atender sequer à requisição.
c) Não fazer, enfim, qualquer pagamento.
Com isso, observado o pensamento do STF, não geravam preterição e, por isso,

não podiam sofrer seqüestro.
Em conseqüência, estava-se, até o início de 2002, com mais de 4 mil

precatórios contra Municípios sem solução, a não ser que uma medida mais drástica
fosse tomada, sobretudo porque os pedidos de intervenção nos Municípios, feitos pela
Procuradoria de Justiça do Estado, mesmo sendo decretados, jamais tomaram feição
de eficácia no âmbito do Governo Estadual, competente constitucionalmente para tal,
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sendo, aliás, da tradição republicana, não só no nosso Estado, mas em todo o país, de
não se chegar a tal desiderato.

Contudo, à época, viu-se que o art. 78 do ADCT, no seu § 4º, instituído pela
EC 30/2000, ao permitir que créditos de natureza não alimentícia fossem
parcelados em até 10 anos, impunha que o Presidente do Tribunal, no caso de
vencimento do prazo para pagamento, na omissão na inclusão em orçamento e no
preterimento no caso de precedência, a requerimento do credor, deveria requisitar ou
determinar o seqüestro de recursos financeiros da entidade executada, suficientes à
satisfação do débito.

Ora, se o citado parágrafo permitia e permite o seqüestro para a quitação de
créditos de natureza comum, apenas porque não pagos na data certa ou não incluídos
em orçamento, evidentemente que não havia como se extrair de sua redação
impedimento a que se efetivasse a mesma medida quando não quitadas, quando
regularmente requisitadas, verbas trabalhistas emergentes de precatórios, na data certa
ou então não incluídas em orçamento, sobretudo porque sabemos que o crédito
trabalhista é privilegiado sobre qualquer outro, pois é de natureza alimentar.

Não fora assim e bastaria, como inúmeros Municípios vinham fazendo em
nosso Estado, que continuassem a não incluir o crédito trabalhista em orçamento e,
mesmo passados dez ou vinte anos, ainda assim não se poderia seqüestrar.

Aí, então, os créditos de natureza comum é que passariam a ser
superprivilegiados sobre o trabalhista, numa absurda inversão de valores, afrontiva
mesmo ao espírito da Constituição, protetor quando trata de créditos do trabalhador.

Reconheceu-se, diante de tais fatos e circunstâncias, que era hora de se
MUDAR e de se enxergar que a ressalva, no início do § 4º do art. 78 do ADCT,
aos créditos de natureza alimentícia, tinha ligação com o impedimento de se os querer
pagar a prestação e em 10 anos, não ao seqüestro no caso de: preterimento, não
inclusão em orçamento e não quitação quando vencido o prazo orçamentário de
pagamento.

Concluiu-se que havia, assim, um caminho para se solucionar esta pendência.
Tal se faria com:

a) Determinação, por delegação, às Varas do Trabalho para que incluíssem,
semanalmente, em pauta, para tentativa conciliatória, pelos menos cinco processos de
precatórios expedidos contra o Poder Público Municipal, suas autarquias e fundações.

b) Observância na leitura da pauta e na conciliação da rigorosa ordem
cronológica de expedição dos ofícios requisitórios.

c) Em todo precatório no qual não se atingisse o acerto, desde que já escoado o
prazo orçamentário para o pagamento ou não houvesse a requisição sido incluída em
orçamento, ficaria o Juiz da Vara autorizado a proceder, desde que requerido pelo
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credor, sendo caso de precatório de pequeno valor, ao seqüestro do valor de face da
requisição, com atualização até 1º de julho do ano respectivo.

d) O credor, pago seu precatório com o valor seqüestrado, poderia requerer a
atualização cabível nos autos da reclamatória.

e) Como é possível que em muitos precatórios municipais existissem erros
materiais evidentes, permitido seria ao Município impugnação a respeito, sendo que,
nesta hipótese, desde que evidente o erro, não se faria então o seqüestro, saindo o
processo da ordem cronológica até a decisão final da impugnação, resguardado o seu
retorno à ordem de precedência originária após sanada a incorreção.

f) As varas do Trabalho comunicariam à Presidência todas as conciliações,
para baixa nos precatórios, podendo, se necessário, solicitar informações sobre as
requisições à Diretoria de Precatórios.

Bem, aprovada no pleno do TRT Resolução Administrativa no declinado
sentido, o resultado dessa permissão dada às Varas do Trabalho gerou auspiciosos
frutos, tanto que, até 31/10/02, foram conciliados por volta de mil precatórios
municipais, isto em pouco mais de seis meses de vigência do sistema, dando assim
efetividade e respeito à execução por precatórios.

Em conclusão, pois, tem-se que, perante a Justiça do Trabalho mineira, a
solução do débito público trabalhista observa:

a) Esfera Federal

1) Dívidas inferiores 60 mínimos = requisição pelo Juiz da Vara do
Trabalho ao Presidente do TRT nos próprios autos da reclamatória, que são
remetidos ao Tribunal. O Presidente, após vista à AGU, organiza Lista Cronológica
para o pagamento, transferindo ao Primeiro Grau o numerário liberado pelo TST,
sem a necessidade, pois, de qualquer precatório.

2) Dívidas acima 60 mínimos = expedição regular, pela Vara do Trabalho,
de precatórios, para a devida inclusão em orçamento e posterior pagamento.

b) Esfera Estadual

1) Precatórios anteriores à EC 37/2002 ainda pendentes e precatórios novos
em débitos de valor acima de 40 mínimos, que são obrigatórios = acertos na Vara
Auxiliar de Precatórios, com o uso do numerário emergente dos depósitos mensais
feitos do Estado.

2) Dívidas estaduais novas inferiores a 40 mínimos = requisição pelo juiz da
Vara Trabalhista ao Presidente do TRT nos próprios autos da reclamatória, que
serão remetidos ao Tribunal, com subsequente organização prévia da ordem
cronológica e vista à Procuradoria Geral do Estado para exame dos aspectos formais,
sendo após efetivado o pagamento com os depósitos feitos pelo Estado, sem a expedição
de precatório.



29

c) Esfera Municipal

1) Débitos novos, de valor inferior a 30 mínimos = requisição ao Prefeito pelo
próprio Juiz da Vara, sem expedição de qualquer precatório, para quitação em 60
dias, pena de seqüestro.

2) Débitos novos, de valor superior a 30 mínimos = expedição regular de
precatórios, remetidos pela Vara do Trabalho ao Presidente do Tribunal,
possibilitando a inclusão pelo Município em orçamento para posterior pagamento.

3) Débitos inferiores a 30 mínimos, com precatórios expedidos antes da EC
37/02, já vencidos e não pagos = inclusão em pauta para acordo, na Vara do
Trabalho, com possibilidade de seqüestro.

4) Precatórios antigos, anteriores à EC 37/02, já vencidos e não pagos, de
valor acima de 30 mínimos = colocação em pauta pela Vara do Trabalho para
acordo, sem possibilidade de seqüestro, salvo comprovado preterimento.”25 

V – ALGUMAS CONCLUSÕES

Na pesquisa que fizemos para subsidiar o presente estudo, observamos
que, depois de diversas alterações no texto constitucional para disciplinar o pagamento de
precatórios judiciários ou obrigações de pequeno valor, derivadas de sentença transitada em
julgado contra a Fazenda Pública, ainda existe muita insatisfação tanto no lado dos devedores
quanto entre os credores.

A prova disto foi o surgimento de um mercado paralelo de compra e
venda de precatórios, que ainda não sabemos bem a quem de fato beneficia. O que vemos é que
os Estados e os Municípios, com maiores problemas na área, têm-se recusado a reconhecer tal
mercado, o que lhe retira a liquidez e a credibilidade, fazendo com que os precatórios sejam
vendidos muitas vezes à base de 30% do seu valor de face, acarretando brutal prejuízo para os
credores da Fazenda Pública.

Na verdade, uma proposta26 que substitui “os títulos precatórios por títulos
judiciais” foi sugerida pelo Ministro Humberto Gomes de Barros, do Superior Tribunal de Justiça.
Segundo o Ministro do STJ, “hoje, depois de ganhar uma ação contra o Estado, é preciso entrar numa fila para
receber o dinheiro. E essa fila leva décadas para andar". Para ele, os títulos judiciais poderiam aquecer o
mercado mobiliário já que o detentor poderia aguardar o prazo de resgate do papel ou trocá-lo em
condições mais seguras e mais vantajosas naquele mercado, ao contrário, portanto, do que vem
ocorrendo.27

                                                          
25 VALLE, Márcio Ribeiro. Op. Cit. nota 1.
26 In Site na Internet de “Síntese PublicaçõesOn Line” 
27 HARADA, Kiyoshi.  (2004). O assunto foi também mencionado pelo articulista. Op. Cit. nota 15.
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Na mesma notícia veiculada eletronicamente pela Síntese Publicações On
Line, o Ministro Gomes de Barros arrisca uma proposta ainda mais desafiadora, qual seja “a
possibilidade de bancos ou sociedades de crédito e financiamento se interessarem na formação de fundos para negociar em bloco
títulos de pequeno valor, o que garantiria a credores de pequenas causas negociar seus papéis com a mesma desenvoltura que
teriam os detentores de grandes dívidas.”

Proposta alternativa à sugerida pelo Ministro Gomes de Barros, muito
discutida entre os especialistas, sugere a securitização dos títulos judiciais associados a precatórios
não recebidos, para pagamento de impostos e da dívida ativa de natureza tributária, por meio de
leilões públicos. Tal encontro de contas, sobretudo entre débitos e créditos vencidos, talvez
possa, a médio prazo, ser uma razoável saída, já que poderia atender aos interesses de ambos os
lados. Tal solução, no entanto, parece não ter a menor simpatia por parte das autoridades
fazendárias.

Por fim, não tendo em absoluto a pretensão de esgotar o leque de
proposições, há quem defenda, e não são poucos, a tese de que um percentual fixo da receita
corrente líquida seja obrigatoriamente vinculado ao pagamento dos precatórios, de grande ou
pequeno valor, e de qualquer natureza.

Esta última proposta guarda semelhança com a sugestão nº 4 apresentada
pelo Sr. Sr. Harry Takahide, ao recomendar o emprego do percentual acima sobre o montante das
quotas do FPM e do ICMS recebidas regularmente pelos Municípios. 

De todo modo, tal proposta, como vimos neste estudo, já está sendo
colocada em prática nos acertos feitos entre os representantes do Poder Judiciário e do Poder
Executivo. Ela já ocorre na União e, como vimos, ocorre também nos acordos celebrados entre a
Justiça do Trabalho e o Governo de Minas Gerais.

Por último, e não menos importante, entendemos que as soluções para o
complexo e grave problema aqui tratado não precisam ser necessariamente objeto de novas
mudanças no texto constitucional. Achamos que legislação infraconstitucional pode ser
perfeitamente utilizada ou, então, há ainda espaços para acordos celebrados entre as partes, desde
que, naturalmente, levem em conta as restrições fiscais dos entes públicos. 

Vimos que as sucessivas mudanças na Constituição acabaram não sendo
suficientes ou não foram ainda capazes de oferecer soluções sustentadas ao efetivo pagamento
dos precatórios por parte do Poder Público.

Terminamos o presente estudo, como o iniciamos, pedindo vênia ao leitor
para tomar emprestada uma vez mais a frase cunhada por Shakespeare, com a adaptação que
tivemos a ousadia de fazer, qual seja: “Words or laws pay no debts”.
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